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A Legfőbb Ügyészség költségvetési szerv alapító okirata alapján területileg, 
feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló 
részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettségvállalási joggal felruházott, 
előirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával 
rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységei: a Legfőbb Ügyészség 
Gazdasági Hivatala, a fellebbviteli főügyészségek (5) a fővárosi és a megyei 
főügyészségek (20) a Központi Nyomozó Főügyészség, valamint az Országos 
Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: egységek).  
 
A Legfőbb Ügyészség gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, gazdasági szervezete a Legfőbb Ügyészség 
Gazdasági Főigazgatósága. 
 
A gazdasági szervezet fő feladata, hogy az ügyészség szakmai tevékenységének 
ellátásához, valamint a szervezet gazdálkodási egységeinek működéséhez 
biztosítsa az anyagi és tárgyi feltételeket.  
 
A gazdálkodási jogkörök megoszlanak a Legfőbb Ügyészség és a gazdálkodási 
egységek között. 
 
Az ellátandó feladok és a rendelkezésre álló források összhangjának 
megteremtése érdekében a gazdálkodási egységek folyamatos feladata, hogy 
rangsorolja feladatait, felmérje a megtakarítási lehetőségeit és szükség esetén 
meghatározza az átütemezhető vagy véglegesen megszűntethető feladatokat.  
 
A gazdálkodás hatékonyságát egyrészt a kiadások csökkentésére tett 
intézkedések, másrészt a bevételek növelése érdekében hozott intézkedések 
javították.  
 
A kiadások csökkentésére – az elvárható minőség romlása nélkül – elsősorban 
az ésszerű takarékosság és a racionálisabb munkaszervezés keretében hoztak 
intézkedéseket a gazdálkodási egységek. 
 
 
 



A 2011. évben tett intézkedések jellemzően az előző évben hozott takarékossági 
intézkedéseknek intézkedési terveknek a folytatása: 
 

– könyv, folyóirat egyéb információhordozók beszerzésének csökkentése 
érdekében: a közlönyök, folyóiratok előfizetési példányszámának 
csökkentése; 

– irodaszer, nyomtatvány beszerzésének csökkentése érdekében: lehetőség 
szerint a kétoldalas nyomtatást, illetve fénymásolást, valamint az iratok 
elektronikus továbbítását alkalmaztuk csökkentve a papír felhasználást; 

– üzemanyagköltségek csökkentése érdekében: a hivatali személygépkocsik 
gazdaságos kihasználása, utazások koordinálása, egyszemélyi használatok 
minimalizálása, azonos székhelyű szervezeteknél a kiküldetések, 
iratszállítások szervezésénél törekedtünk a koordinálásra; 

– az elektromos energiával való takarékoskodás céljából a munkavégzéshez 
átmenetileg nem használt eszközök (irodatechnika, fényforrások) 
kikapcsolása, energiatakarékos égők, eszközök használata; 

– karbantartási feladatok ellátása során ahol lehetséges a külső szolgáltatók 
igénybevétele helyett a saját karbantartói létszám hatékony 
foglalkoztatása (munkaszervezéssel, szakmák koordinálásával); 

– a postázás költségeinek csökkentése érdekében előnyben részesítjük a 
gyűjtött, borítékos postázást, növeltük a saját kézbesítés körét; 

– a telefon költségek csökkentése érdekében fokozott figyelmet kell 
fordítani az ingyen, illetve kedvezményes hívási lehetőségekre. A 
mobiltelefonok kedvezményes kapcsolása érdekében a 
telefonközpontokba már sor került a GSM adapterek és SIM kártyák 
beépítésére. A telefonközpontokra telepített tarifa számláló számítógépes 
rendszerek segítségével kimutatott magáncélú beszélgetések megtérítése 
növelte a működési bevételt.  

 
Összességében megállapítható, hogy a Legfőbb Ügyészség – a gazdálkodási 
egységein keresztül – a korábbi években bevezetett szigorú takarékosság 
érvényesítésével gazdálkodott 2010. évben is. Ugyanakkor a takarékossági 
intézkedések hatása nehezen számszerűsíthető, mert az év közben érzékelhető 
közüzemi költségek, szolgáltatói díjak, üzemanyag árak jelentős többletkiadást 
okoztak. 
A megtakarítások elsősorban az áremelkedést kompenzáltak biztosítva a 
folyamatos működést és likviditást. 
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